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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tjonge, wat een tijd hebben we achter de rug! Overal natuurlijk, maar ik beperk mij even tot onze school.
Van enkele ouders kregen we berichten over ‘wat fijn dat alles op school gewoon door kon gaan’. Van deze
berichten werden we uiteraard blij.
Maar, ‘gewoon’ was het niet en gemakkelijk al helemaal niet. Even een kijkje achter de schermen:
We kregen te maken met heel veel besmettingen onder de kinderen. Af en toe zaten er nog maar acht
kinderen in de klas en de rest zat thuis. Aan deze kinderen werd online de lesstof aangeboden. Voor de
leerkrachten een hele klus om de voortgang in de lessen te houden en zoveel mogelijk de kwaliteit van ons
onderwijs te waarborgen. We hebben ons best gedaan maar de ‘normale leerlijn’ was niet helemaal te
realiseren. Vervolgens kwamen er vele besmettingen onder de leerkrachten. Tja, als er zoveel besmette
kinderen zijn, kun je daar op wachten. Met name de adjunct-directeuren, Wim en Inge, zijn hier enorm druk
mee geweest. Telefoontjes ’s ochtends in alle vroegte en ook in de weekenden van leerkrachten die positief
waren getest. Dus direct kijken wie de groep zou kunnen overnemen want de invalpool is al maanden leeg.
Onze onderwijsassistenten hebben een geweldige klus geklaard! Dan plotseling voor groep 1-2, de volgende
dag voor groep 6 en zo verder. Ook onze parttime leerkrachten kwamen op hun ‘niet werkdagen’ extra
terug om een groep over te nemen. Top, wat een teamwork!
We hebben het op IKC Platanenlaan op de scholen gered om nog geen groepen naar huis te hoeven sturen
vanwege personeelsgebrek. Maar, het was voortdurend ‘kiele -kiele’. Helaas hebben we bij de
Kinderopvang dat niet telkens kunnen redden, ondanks dat ook hier collega’s extra kwamen werken om
groepen op te vangen. Wat een betrokkenheid en inzet!
Ik ben trots op ons personeel voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Ik gun ze echt betere tijden waarin
we als IKC weer vanuit rust goed onderwijs en goede opvang kunnen verzorgen.
Nu langzaam de stofwolken optrekken, gaan we de balans opmaken. Hoe staan onze kinderen ervoor en
hoe gaan we het tweede deel van het schooljaar oppakken.
Dank voor uw vertrouwen en begrip.
Met vriendelijke groet,
Frank Sessink

Portfolio 1
Op onze school ontvangen de kinderen tweemaal per jaar het portfolio. In dit portfolio is de ontwikkeling
van het kind vormgegeven aan de hand van een aantal thema’s. Zo is er bijvoorbeeld informatie over de
sociaal-emotionele en cognitieve voortgang maar ook de zeven gewoonten van Covey hebben een plaats in
het portfolio.
Op donderdag 24 februari krijgen de kinderen het eerste portfolio van dit
schooljaar mee. In dit portfolio is informatie vanuit de leerkracht en uw kind
terug te vinden. Daarnaast is ditmaal voor de eerste keer een blad voor u als
ouders toegevoegd. Op dit blad kunt u met ons en uw kind delen waar u
trots op bent. Het lijkt ons prettig om u als ouders bij de vorming van het
portfolio te betrekken. We willen u dan ook vragen het blad in te vullen de
komende tijd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u hiervoor
terecht bij de groepsleerkracht.
Helaas is niet voor iedere leerling het rapport of portfolio compleet. Vanwege ziekte, quarantaines of
afwezigheid hebben we niet alle toetsgegevens in de maand januari en februari kunnen verzamelen. We
hopen tijdens de oudergesprekken alles compleet te hebben maar kunnen ook zonder de toetsen vanuit de
professionaliteit van de groepsleerkracht een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind(eren) schetsen.
Oudergesprekken portfolio 1 (groep 1 t/m 7)
In week 10 staan op 7, 8, 9, 10 en 11 maart, de oudergesprekken aan de hand van het eerste portfolio,
gepland. De gesprekken vinden fysiek plaats. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig. U
ontvangt op maandag 21 februari een uitnodiging waarmee u een afspraak kunt inplannen binnen Social
Schools. U kunt zich inschrijven tot en met 24 februari.
Adviesgesprekken groepen 8
Volgende week (21, 22, 23 en 24 februari) vinden de adviesgesprekken voor de groepen 8 plaats. De ouders
van de groepen 8 hebben hiervoor inmiddels een afspraak gepland binnen Social Schools. Vanwege de
versoepelingen in het onderwijs gaan op de scholen voor voortgezet onderwijs de open dagen de komende
tijd fysiek weer door.
Carnavalsviering
Op vrijdag 25 februari staat de viering van het jaarlijkse carnavalsfeest weer
gepland! We gaan er op de Lindenburcht een doldwaas gezellige dag van
maken. Vanwege de richtlijnen rondom corona vindt de viering voor een groot
gedeelte in de groepsruimtes plaats. Wel gaan alle groepen om de beurt in de
speelzaal langs bij DJ Ronald Straatman om lekker te hossen. Daarnaast is
onze school vereerd met het bezoek van de enige echte jeugdstadsprins van
Boemelburcht; Prins Quint d’n eerste! Quint is een leerling uit één van onze
groepen 8 en zal met zijn gevolg de Lindenburcht bezoeken! De kinderen zijn
deze dag om 12.00 uur uit.

Gebruik sociale media
Sociale media spelen een steeds grotere rol in het leven van onze kinderen. Op de basisschool zijn kinderen
vaak in het bezit van een mobiele telefoon en hebben zij digitaal contact met elkaar via een groepsapp op
Whatsapp. Wij merken regelmatig dat dit voor uitdagingen zorgt omdat situaties ontstaan waarbij niet alle
leerlingen zich prettig voelen.
Uiteraard gebruiken kinderen hun mobiele telefoon hoofdzakelijk in de thuissituatie. Er zijn dan ook scholen
die hierin aangeven geen verantwoordelijkheid te voelen. De communicatie in groepsapps werkt echter wel
door in het ‘echte’ leven op school. Als school zien wij het daarom dan ook als gedeelde en gezamenlijke
verantwoordelijkheid om kinderen digitaal op te voeden.
Het is hierbij belangrijk dat we onze kinderen bewust maken van de gevolgen van bepaald gedrag. Wanneer
kinderen hierin namelijk niet worden begeleid bestaat de kans dat het gebruik van sociale media tot
ongemakkelijke of zelfs asociale situatie leidt. Wij zullen hier de komende tijd in de bovenbouwgroepen
aandacht aan besteden en denken dat het goed is als u dit ook doet in de thuissituatie. Wanneer wij als
ouders, verzorgers en school op deze manier invulling geven aan onze gedeelde verantwoordelijkheid
ontstaat een veilige situatie voor zoveel mogelijk kinderen. Uiteraard zijn vragen of opmerkingen van harte
welkom.
In de bijlage ziet u een voorbeeld van het format waarin chatafspraken vastgelegd kunnen worden.
Verjaardagstraktatie
Leerlingen die jarig zijn (geweest), mogen in de groep iets lekkers trakteren. Als
school zien wij hier bij voorkeur graag een gezonde traktatie. We snappen het
echter ook als hierin door u als ouders soms een andere keuze wordt gemaakt.
We willen hierin echter wel benadrukken dat een traktatie was ons betreft
gaat om een kleine, al dan niet gezonde, versnapering. We zien de laatste tijd
in de groepen regelmatig cadeaus of grote traktaties voorbij komen. We willen
u vragen hierin, samen met uw kind(eren), andere keuzes te maken.
Inloopweek
Zoals u deze week heeft vernomen zijn er de nodige versoepelingen doorgevoerd binnen de richtlijnen
rondom corona. Wij hebben u hierover in een apart bericht geïnformeerd. Wij zijn blij dat wij u weer
kunnen verwelkomen op school! De inloopweken kunnen hierdoor ook weer doorgaan. De volgende
inloopweek is gepland in week 10 (7 maart tot en met 11 maart). In deze week bent u op alle dagen welkom
om een kijkje in de klas van uw kind te nemen tussen 08.15 uur en 08.30 uur. In deze week vinden ook de
oudergesprekken plaats. Hierdoor is het helaas niet mogelijk na schooltijd een kijkje in de klas te nemen. Dit
is wel weer mogelijk tijdens de volgende inloopweek in week 19, na de meivakantie.

Gevonden voorwerpen
Hieronder op de foto's vindt u de gevonden voorwerpen. Deze kunnen tot 25 februari worden opgehaald,
anders gaan ze naar het goede doel. De voorwerpen liggen bij onze concierge Peter.

